
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

 

2022/2023 ஆம் ஆண்டின் ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிகழ்த்து கலைகளுக்கான சீஸன் 

பற்றி அறிெிக்கிறறாம் 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (றே 18, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனது 2022/2023 ஆண்டின் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் சீசலன அறிெிப்பதில் உற்சாகேலடகிறது; இதில் அலனெரும் 

ரசிக்கும் ெலகயில் றநரடி இலச, நலகச்சுலெ ேற்றும் நாடகம்m ஆகிய வபாழுதுறபாக்குகள் 

உள்ளன. ”ப்ராம்ப்ட்டன் நிகழ்த்து கலைகள் ெழங்குகிறார்கள்” ேற்றும்   ”திஸ் இஸ் ப்ராம்ப்டன்” 

ஆகிய இரண்டு வபாிய வதாடர்கலள உள்ளடக்கிய இந்த நிகழ்ெில், பார்லெயாளர்கள் - தி 

றராஸ், எல்பிபி திறயட்டர், சிாில் கிளார்க் திறயட்டர் ேற்றும் கார்டன் ஸ்வகாயர் – என்னும் 

நகாின் நான்கு கலை அரங்குகளிலும் நிகழ்ச்சித் தயாாிப்புகலள அனுபெிப்பார்கள். 

 

இந்த சீசனில், பிரபை இலசக்கலைஞர்கள், கனடிய ஜாம்பொன்கள், நலகச்சுலெ 

ஜாம்பொன்கள் ேற்றும் உைகப் புகழ்வபற்ற திறயட்டர் ேற்றும் சர்க்யூ (cirque) றபான்றெற்லற 

”வபர்ஃபார்ேிங் ஆர்ட்ஸ் பிராம்ப்டன் பிரசண்ட்ஸ்”  வகாண்டு ெருகிறது::  

• டாம் றகாக்வரன் ெித் வரட் லரடர் (Tom Cochrane with Red Rider) 

• கின்கி பூட்ஸ் (Kinky Boots) 

• தி வடனர்ஸ் (The Tenors) 

• றஜக்’ஸ் கிஃப்ட் (Jake’s Gift) 

• ஜான்னி ாீட் (Johnny Reid), ைவ் சம் ஒன் டூர் (Love Someone Tour) 

• வெனிஸ்ஸா ெில்லியம்ஸ் (Vanessa Williams) 

• ஆன்னி ஆஃப் க்ாீன் றகபள்ஸ் Anne of Green Gables -ெழங்குபெர் கனடாெின் பாறை 

ஜார்கன் (Canada’s Ballet Jörgen) 

• அனிேல் (Animal) ெழங்குபெர் சிர்க் அல்ஃறபான்ஸ் ( Cirque Alfonse) 

• வசாீனா லரடர் (Serena Ryder) 

• ஷான் ேஜூம்தார் (Shaun Majumder), ைவ் டூர் (Love Tour) 

• தி ஒர்ஜினல் வெய்ைர்ஸ் (The Original Wailers) 

• றஜன் ஆர்வடன் (Jann Arden) 

• றபட்டிங்ட்டன் வகட்ஸ் இன் எ ஜாம் (Paddington Gets in a Jam) 

• ராபர்ட் க்றர (Robert Cray)  



 

 

• பால் ாீஸர் (Paul Reiser) 

• அக்ளி டக்லிங் (Ugly Duckling) தயாாிப்பாளர் லைட் ெயர் திறயட்டர் (Lightwire Theater) 

• பிக் வரக் (Big Wreck) 

• ஜஸ் ஃபார் ைாஃப்ஸ் (Just for Laughs) 

• இன்னும் பைதும்! 

  

வபர்ஃபார்ேிங் ஆர்ட்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் என்பது, உள்ளூர் கலைஞர்கலள முன்னிலைப்படுத்தவும், 

ப்ராம்ப்ட்டனின் திறலேலய பிரதிபலிக்கவும், ெளர்க்கவும், வகாண்டாடவும் சமூக 

அலேப்புகளுடன் கூட்டு றசர்ந்துள்ளது. தி றராஸ் ஆர்வகஸ்ட்ரா (Rose Orchestra), 

ப்ராம்ப்ட்டன் கன்சர்ட் றபண்ட் (Brampton Concert Band) ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் ேியூசிக் 

திறயட்டர் (Brampton Music Theatre) ஆகியலெ இலையாக-சேர்ப்பிக்கும் கூட்டாளர்களாெர். 

 

தி றராஸ் -இல் உள்ள ஸ்டுடிறயா II க்கு திஸ் ஈஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் (This is Brampton ) திரும்பவும் 

ெருகிறது; இது ப்ராம்ப்ட்டனின் தனித்துெோன திறலேக்கு அந்தரங்கோன ேற்றும் வநருங்கி 

ெரும் ெலகயிைான தளத்லத ெழங்குகிறது; அத்துடன் கலை றேம்பாட்டுக்கான ொய்ப்லபயும் 

ெழங்குகிறது. வதாடாின் வநறியாளர்களில் பீ-ஜாஸ்டு (B-Jazzed),ஸ்டாண்ட் அப் ஸ்டிட்சஸ் 

(Stand-Up Stitches), சவுண்ட்லரவ் வரக்கார்ட்ஸ் (SounDrive Records), ஸ்றபட்ஸ் ேீடியா 

(Spades Media), க்றரட் க்ளாஷ் (Crate Clash), க்வீாியாசிட்டி (QueeriAH!city), லைப் 

(HYPE)ேற்றும் ப்ளூபர்ட் ப்ராம்ப்ட்டன் (Bluebird Brampton) ஆகியலெ அடங்கும். 

 

றகாெிட்-19 வதாற்றுறநாயிலிருந்து நாம் வதாடர்ந்து ேீண்டு ெருெதால், வபர்ஃபாேிங் ஆர்ட்ஸ் 

ப்ராம்ப்ட்டன் (Performing Arts Brampton) அலேப்பு றநரடி வபாழுதுறபாக்குகலள ேலிொன 

வசைெில் அலனெருக்கும் அணுகக்கூடியதாக ோற்றுெதில் உறுதியாக உள்ளது. 

கட்டுபடியாகும்படி இருக்க டிக்வகட் ெிலை குலறக்கப்பட்டுள்ளது, பல்றெறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

டிக்வகட் ெிலை வெறும் $20 இல் வதாடங்குகிறது. 

2022/2023 சீசனுக்கான டிக்வகட்டுகள் றராஸ் உறுப்பினர்களுக்கு றே 26 அன்றும், வபாது 

ேக்களுக்கன டிக்கட்டுகள் ஜூன் 10 அன்றும் ெிற்பலன வசய்யப்பட உள்ளன. முழு 

அட்டெலைலயயும் பார்க்க, டிக்வகட்டுகலள ொங்க ேற்றும் றேலும் அறிய, 

therosebrampton.caஐப் பார்லெயிடவும் அல்ைது 905.874.2800 என்ற எண்ைில் டிக்கட் 

ெழங்கும் இடத்லத அலழக்கவும். 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1b8df6c62316419aca7608da3915767d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637885061592638441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N%2FV1FCK0H4%3D&reserved=0


 

 

 

வபர்ஃபார்ேிங் ஆர்ட்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் நேது 2022-2023 சீசனுக்கு நிதியாதாரம் 

ெழங்குபெர்களாகிய 45 வரயில்றராட் (45 Railroad), அல்றகாோ பல்கலைக்கழகம் (Algoma 

University), ஃபீல்ட்றகட் வடெைப்வேன்ட்ஸ் (Fieldgate Developments), வோிடியன் கிவரடிட் 

யூனியன் (Meridian Credit Union) ேற்றும் நார்த்வெஸ்ட் வைக்ஸஸ் (Northwest Lexus) 

ஆகிறயாருக்கு ேிகவும்  நன்றி பாராட்டுகிறது:  

  

கார்டன் ஸ்க்றெர் நிகழ்ச்சிகள் 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்டனின் லேயத்தில் கலை, கைாச்சாரம் ேற்றும் சமூகத்லத அனுபெியுங்கள். 

ஜூன் 16 துெங்கி,  ெியாழன்-இரவு திலரப்படங்கள், பாப்-அப் வசயல்பாடுகள், திருெிழாக்கள் 

ேற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் உட்பட கார்டன் சதுக்கத்தில் றகாலட முழுெதும் இைெச 

வபாழுதுறபாக்லக அனுபெியுங்கள் 

• ஜூன் 19: ப்லரட் (Pride) 2022 ெழங்குபெர்: TD 

• ஜூலை 9: 8ஆெது ெருடாந்திர கிழக்குக் கடற்கலர சலேயைலற ெிருந்து 

• ஜூலை 22 & 23: லெப்ரண்ட் ப்ராம்ப்ட்டன் (Vibrant Brampton) 

• ஜூலை 31: ஜம்பானா (JAMBANA™) ஒறர உைகம் ெிழா (One World Festiva)l 

• ஆகஸ்ட்13: ஸ்ட்றடாம்ப் அன் ஸ்டாம்ப்பீட் (Stomp ‘N Stampede) 

• வசப்டம்பர் 30: உண்லே ேற்றும் ேறுசீரலேப்புக்கான றதசிய தினம் (National Day for 

Truth and Reconciliation); திறந்தவெளி இலச நிகழ்ச்சி ஜூறனா (JUNO) ெிருது வென்ற 

உள் நாட்டு இரட்லடயர், க்ரவுன் ைாண்ட்ஸ் (Crown Lands) 

கார்டன் ஸ்க்றெர்-இன் றகாலட ெிழா வபருந்தன்லேயாக றநா ஃப்ாில்ஸ் (No Frills), ட்டிடி(TD), 

ட்டிம் ைார்ட்டின்ஸ் (Tim Hortons) ேற்றும் றராறரான்ட்றடா  பியர்ஸன் (Toronto Pearson) 

ஆகிறயாரால் நிதியாதாரம் அளிக்கப்படுகிறது. 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“வபர்ஃபார்ேிங் ஆர்ட்ஸ் ப்ராம்ப்ட்டன் எங்கள் நகரத்தில் தனித்றதாங்கும் ெலகயிைான 

அரங்குகலள நடத்துகிறது, றேலும் முழு குடும்பமும் ரசிக்கக்கூடிய வபாழுதுறபாக்குகளுடன் 

கூடிய ேற்வறாரு சீசன் நகரத்தினருக்கு கிலடத்துள்ளது. நிகழ்த்து கலைகள் ேக்கலள 



 

 

ஒன்றிலைக்கும் ஆற்றலைக் வகாண்டலெ; றேலும் நாம் றநாில் நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்குத் 

ேறுபடியும் திரும்பும்றபாது, எதிர்பார்ப்புக்களுக்கான முழு அளெிைான நிகழ்ச்சிகலளக் 

வகாண்டிருப்பது இன்னும் சிறப்பானது. உங்களுக்குப் பிடித்த நிகழ்ச்சிலயத் றதடிப்பிடித்து 

இன்றற உங்கள் டிக்வகட்டுகலளப் வபறுங்கள்!” 

- றபட்ாிக் ப்ரவுன், றேயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சீசனுக்கான நிகழ்ச்சிகளின் ொிலசலயப் பார்ப்பதிலும், ஒரு ெருட றநரலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

ஆதரொளர்கலள ெரறெற்பதிளும் நான்  ேகிழ்ச்சியலடகிறறன். ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு பைகைலெ 

நகரம் ஆகும், அங்கு நாங்கள் கலை, கைாச்சாரம் ேற்றும் வபாழுதுறபாக்குகலள 

வகாண்டாடுகிறறாம், றேலும் ஒரு 2022/2023 நிகழ்ச்சிக்காக இனியும் என்னால் காத்திருக்க 

முடியாது.” 

- ைர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 9 & 10; தலைெர், வபருநிறுென றசலெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“வநடியவதாரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு முழு சீசன் நிகழ்ச்சி நிரல் 

ேீண்டும் ெருெலதக் கண்டு நான் ேகிழ்ச்சியலடகிறறன். ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  வபர்ஃபார்ேிங் 

ஆர்ட்ஸ் குழு, நலகச்சுலெ, இலச, நாடகம் ேற்றும் பைெற்லறக் வகாண்ட ஒரு சீசலனத் 

தயாாிப்பதில் ஒரு அருலேயான றெலைலயச் வசய்துள்ளது, இது அலனத்து ெயது வகாண்ட 

நாடக அரங்க பார்லெயாளர்கலள ஈர்க்கிறது.” 

- பால் றோர்ாிஸன், இலடக்காை தலைலே நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“சர்ெறதச ேற்றும் கறனடிய கலைஞர்களுடன் கூடறெ, எங்களின் 2022-23 சீசனில் ப்ராம்ப்ட்டன் 

கலைஞர்களின் அதிக நிகழ்ச்சிகள், ப்ராம்ப்ட்டன் கலை நிறுெனங்களுடனான வநருக்கோன 

கூட்டாண்லே, நேது றேலடகளில் ப்ராம்ப்ட்டன் தன்லனத்தாறன பிரதிபலிப்பதற்கான அதிக 

ொய்ப்புகள், ேற்றும் நேது றேலடகளில் உள்ள கலைஞர்கள் பார்லெயாளர்கலளக் 

காண்பதற்கான அதிக ொய்ப்புகள் ஆகியலெ உள்ளன. ேற்றும் ப்ராம்ப்ட்டனின் அழகான 

பைகைலெ தன்லேலயயும் காணும் ொய்ப்புக்களும் உள்ளன.” 

- ஸ்டீென் ஸ்சிப்பர், வசயல்பாட்டு கலை இயக்குனர் வபர்ஃபார்ேிங் ஆர்ட்ஸ்(Performing 

Arts), ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் கபாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத 

கசய்கின்தறாம். பலதைப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

கதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி வகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான  ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக் 

கட்டரமப்பதற்கான வளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு வகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியவற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள் 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்தில் உள்ள நிகழ்த்துகலைப் பிாிவு, ப்ராம்ப்ட்டனின் தனித்துெோன கைாச்சார அலடயாளத்லதயும், அதன் 

கலைச் சிறப்பு ேற்றும் ஆழ்ந்த சமூக ஈடுபாட்டின் மூைம் ஆக்கப்பூர்ெோன அதிர்லெயும் வெளிப்படுத்துகிறது, றேம்படுத்துகிறது 

ேற்றும் ெளர்க்கிறது. இந்தப்பிாிவு, ப்ராம்ப்ட்டனில் தி றராஸ், எல்பிபி திறயட்டர், சிாில் கிளார்க் திறயட்டர் ேற்றும் கார்டன் 

ஸ்வகாயர் எனும் நான்கு அரங்குகலள நடத்துகிறது: இங்கு றேலும் அறியவும். 

 

 

ஊடக வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Performing-Arts/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

